
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

  دور وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني
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  :تقديم 

والتصدي للعابثين بأمن األمة، فإن إذا آانت مهمة األمن هي محاربة الجريمة والمحافظة على األمن 

بل البد من إيجاد مناخ فعال ومثمر من التعاون ،  ال تقف عند هذا الحد بعينه– في الحقيقة –هذه المهمة 

الناجح بين رجال األمن والمواطنين، في سبيل تحقيق األمن واالستقرار، ألنه بدون التعاون البناء، فإن الجهود 

اإلمكانية، وغير متكاملة، وخير من يقوم بتعميق جسور التعاون هي وسائل من طرف واحد تظل محدودة 

اإلعالم، بما تمتلك من تأثير وقدرة على تنمية الوعي االجتماعي وتوطيد االنسجام الداخلي لضمان حماية 

  .األمن والسيادة والرخاء

المتفرج بالنسبة ونستطيع أن نرصد ظواهر آثيرة تؤآد وقوف قطاع آبير من المواطنين في موقف 

لكثير من األمور المهمة في المجتمع وآأن األمر ال يعنيهم، ويتساءل المرء آيف نحرك الشعب آله لمواجهة 

إن الشعوب العربية قادرة على قبول هذا التحدي وعلى الفوز في النهاية، رغم آل ما قد يبدو على ، الجريمة؟

 دومًا في حالة استنفار شعبي وأمنى إلى أن نتمكن من السطح من المباالة، وهو ما يحتم علينا أن نكون

القضاء على أو الحد من مختلف الصور اإلجرامية، ولعل مؤسسات المجتمع المدني تلعب الدور األعظم في 

  .تدعيم جهود الدولة في مواجهة الجريمة لتأثيرها السلبي على المجتمع المدني بأسره

نتزاع عقدة الخوف من رجل األمن في نفوس المواطنين وخلق وتسعى وزارة الداخلية سعيًا حثيثًا ال

فالنظرة السابقة إلى  حالة من االحترام والمحبة بين المواطنين ورجل األمن تحقيقًا لمبدأ الشراآة المجتمعية،

 .رجل األمن يجب أن تتغير ألن رجال األمن وجدوا من أجل راحة المواطنين والسهر على أمنهم

تمع التي بدأت في القيام بمهامها منذ سنين من اآلن إلى خلق هذا التواصل بين وتهدف شرطة المج

 حتى يشعر الجميع بأهمية المحافظة على األمن االجتماعي واالستقرار نرجال الشرطة والمواطنين والمقيمي

 في أفراد والسلم األهلي، آما تهدف إلى مد مظلة الشراآة المجتمعية لتشمل جميع أفراد الشرطة ولن تنحصر

 .شرطة المجتمع

 سبيل تفعيل الشراآة يوفي ضوء ما سبق أستعرض دور وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني ف

المجتمعية من أجل التصدي للجريمة فاألمن مسئولية مشترآة بين آل مؤسسات المجتمع وأفراده، وال يتحقق 

  .دون شراآة مجتمعية حقيقية

  



  ٢

   في دعم وظيفة الشرطة في مجال الوقاية من الجريمة دور وسائل اإلعالم: أوًال

إن حاجة الشرطة اآلن للمساندة الجماهيرية في التصدي للجرائم تبدو أآثر إلحاحًا من أي وقت مضى،       

سلوك            ة، أي أن ال ة واألخالقي يم الديني ادات والق د والع رف والتقالي ى الع ـروج عل ا خ ي جوهره ة ف فالجريم

واطنين آشف المجرمين             اإلجرامي يسير في عكس ا     تجاه القاعدة القانونية واألخالقية، وبالتالي يسهل على الم

  .وتعقبهم واإلبالغ عنهم بسهولة

ى أداء واجبهم في مجال        إن على الفرد في المجتمع المعاصر دورًا جسيمًا في مساعدة رجال األمن عل

وع الجرائم، وفي             مكافحة الجريمة، من خالل إمداد الجهات المختصة بالمعلومات والت         ي تسهم في الحد من وق

  .الوقت ذاته معاونة رجال العدالة في الوصول إلى الجناة الحقيقيين

ى عل ز بالدرجة األول ة يرتك شرطة في إجهاض المخططات اإلجرامي ديها من ىإن نجاح ال ا ل  مدى م

راد الجماع     نهم أف ـيش بي شر ويع ذين ينت اهير ال م الجم سي ه صدرها الرئي ات، م ل معلوم ة، وتمث ات اإلجرامي

ـعلومات               ذه الم ل ه المعلومات عن التنظيمات اإلجرامية أهمية آبرى في نجاح عمليات الشرطة، من خـالل تحلي

بهم،          وترجمتها إلى سياسات وأساليب تنفيذ، تهدف إلى منع وقوع الجرائم أو سرعة الكشف عن مرتكبيها وتعق

  . التعاون مع أجهزة األمنولن يتأتى ذلك إال بزيادة فعالية الجماهير في

رًا       اهير أم دى الجم ي ل وعي األمن ة ال يخ وتنمي ي ترس ائله ف الم ووس ه اإلع وم ب ذي يق دور ال د ال ويع

ع، والخروج              ضروريًا وحيويًا في تشكيل األجيال الجديدة من الشباب، وحفزهم على المشارآة في تنمية المجتم

ك ف   ة، وذل ديات الطارئ ة التح لبياتهم، ومواجه ن س شاآلهم   م صحيح لم اول ال ن الموضوعية، والتن ار م ي إط

  .وبحلول موضوعية بعيدة عن الخيال أو الشطط

ة، مسئولة مسئولية                  فينبغي أن ندرك أن وسائل اإلعالم في المجتمع بقدرتها الجبارة وإمكانياتها الهائل

ة، وإعال ى الجريم ة عل سلبية المترتب ار ال اهيري باآلث وعي الجم ة ال ة عن تنمي ود آامل دور وجه اهير ب م الجم

  .رجال األمن وبث الثقة بينهما

لقد أجمع الباحثون على أن خير استراتيجية للوصول بالرأي العام إلى تحقيق التعاون األمني اإليجابي،               

ى                            ل خارج عل ة آ ى اإلجرام والمجرمين ومحارب ة عل ة اإلعالمي ى تكثيف الحمل هو أن تعمل وسائل اإلعالم عل

از           المبادئ والقواني  ى انته دأب عل ه، مع العمل ب سان وآرامت ة اإلن ن، واآلداب المرعية، وبث روح احترام آدمي

ا العطف                    د يستشف منه آل فرصة ممكنة، الستفظاع عمل الجاني، واالبتعاد ما أمكن عن نشر الظـروف التي ق

ارئ أو ا  ، على المجرم، أو التماس العذر له      ة المجني    بل يمكن أن يصور رجل اإلعالم المحترف للق لمشاهد حال

ال                   احثين حين ق اد أحد الب د أج ه ال  : " عليه وأسرته الذين ترآوا بغير عائل يرعاهم، ويقوم على شئونهم، لق إن



  ٣

ه                        شم رائحت ه، لكي ي ذا أمر يتطلب من         "يمكن إثارة الرأي العام ضد اإلجرام إال بوضع اإلجرام تحت أنف ، وه

  .)١(ة، ومهارة، وحذق، ودقة في التقدير، وبراعة في األسلوبرجل اإلعالم أن يستخدم آل ما أوتى من آياس

ا            ا    ، إن العقل المستنير الواعي سيقف حتمًا ضد الجريمة وسيرفضها وسيكشفها ويحاربه الي علين وبالت

ل                          سلوك في آ ه ال دور األول والفاعل في توجي ا ال ى وسائل اإلعالم التي أصبح له شأن عل ذا ال أن نرآز في ه

ه        المجتمعات، ولم    ذي يحكم ول      ، يبالغ من قال إن من يملك إعالم هذا العصر هو ال شكل عق ذي ي اإلعالم هو ال ف

  .البشر ويوجه أدواتهم وأخالقياتهم ورؤيتهم للحياة

ويقوم اإلعالم بدور جوهري بارز في تكوين الرأي العام، من خالل أجهزته العديدة المؤثرة المقروءة 

  .أهم وسائل االتصال الجماهيريوالمسموعة والمرئية، التي تعتبر من 

إن هذه الوسائل المؤثرة تعمل متضافرة، وفي اتساق وتكامل على تكوين رأى عام في مختلف 

الموضوعات والظروف واألوضاع والمشاآل التي تطرح نفسها على األذهان، والتي تتعلق بمختلف النواحي 

  .)٢(منية السياسية أو االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية أو األ

آما أن دور اإلعالم في إظهار فساد العناصر اإلجرامية وإبراز أساليبها غير المشروعة، وتوضيح 

دورها في نشر الذعر وزعزعة االستقرار، يؤدى إلى تهيئة رأى عام مستنير قادر على تنمية الحس األمني 

معظم اإلجراءات والممارسات التي تهدف وتعميق الوالء واالنتماء للوطن، وبالتالي القيام بدوره في مساندة 

  .إلى مواجهة الجريمة

ومن هنا البد أن تحدد العالقة بين اإلعالم واألمن على أساس تعاون مشترك مفيد وفعال ومنتظم، فإذا 

آانت وسائل اإلعالم ملتزمة ببرامج راشدة وغايات نبيلة، وأساليب واعية وقادرة على توصيل الرسالة، 

ولذلك فاإلعالم ، م إلى حد بعيد في تكوين اإلنسان الصالح في فكره وسلوآه وتوجهاتهاستطاعت أن تسه

ويكشف دوافعها وغاياتها ، مطالب أن يعي ما يكتنف المجتمع من أخطار تهدد عقيدته وقيمه ووحدته وأمنه

  .ويبصر المجتمع بعواقبها الوخيمة

ة ف            ه     وفي هذا المجال يجب أن تراعي وسائل اإلعالم بث الثق واطنين، وإرشادهم وتوجي ي نفوس الم

دما      ا عن ي يجب اتباعه راءات الت ضاح اإلج ًا، وإي رًا داهم ون خط دما يواجه وه عن ا يجب أن يفعل ور لم الجمه

  .يتعرضون لحادث، وأهمية اإلبالغ عنه من أقرب وسيلة اتصال ألقرب جهة أمنية

                                  
ى. د )١( ايز الجحن ى ف ي وال": عل الم األمن ة  اإلع ن الجريم ة م وم  "وقاي ة للعل ايف العربي ة ن ات والبحوث،أآاديمي ز الدراس ، مرآ

 .٢٣٧، ص٢٠٠٠األمنية، الرياض، 
 .٩١، ص١٩٨٧، ١ط، ، دار الرأي العام، القاهرة"الرأي العام واإلعالم والحرب النفسية : "عبد الحميد حجازى. د )٢(



  ٤

ائل اإل       الل وس ن خ اربين م ين واله اف المتهم ور وأوص شر ص ا أن ن ن   آم ة م ب المعاون الم، وطل ع

ى                     الجمهور في البحث عنهم واإلدالء بأية معلومات لديهم، له فائدة مزدوجة حيث يساعد في سرعة القبض عل

ة                            د العدال سه لي سليم نف تهم بت اع الم ه الجمهور من معلومات أو اقتن دلى ب ا ي زاز   ، المتهمين من خالل م أو اهت

  .)١(صافه أو اسمه معلن من خالل وسائل اإلعالمأعصابه وتخبط قراراته عندما يعلم بأن أو

عرض خلفية   في توعية الجماهير وإبراز التواصل األمني، من خالل          أيضًاويكمن دور اإلعالم اإليجابي     

ة، حتى       حياتية للمتورطين في األعمال اإلجرامية وآيفية معيشتهم وظروفهم قبل وبعد الدخول في دائرة الجريم

ورط هؤالء           تتضح لكل أسرة ولكافة    ة التي آانت وراء ت ة المختلف ة األسباب والظروف الحياتي األجهزة المعني

ى خطط سليمة في مواجهة ومكافحة                               ائج بقصد الوصول إل ى األسباب والنت دينا عل م نضع أي الشباب، ومن ث

ادة المض                     م إع دة، ومن ث للين والوقاية من تورط عناصر جديدة، وغلق الباب أمام انسياب ودخول عناصر جدي

  .لرشدهم، ودخولهم  آأعضاء صالحين لتدعيم المجتمع من جديد

ر                    دمج عب ارب، وتن ورة تتق ل المعم إن التطور المذهل في االتصاالت وتقنيتها وتنوع وسائل اإلعالم جع

ـال    اك مجـ صحف، فأصبح هن ال اإلذاعي والمجالت وال ة واإلرس ات التليفزيوني صاالت والمحط ن االت بكة م ش

عل مع آافة األحداث التي تطرح في جميع أنحاء العالم، وهذه القفزة في االتصاالت يجب أن تستفيد                للتأثر والتفا 

ة              واطن المعلوم ى متخصص يحقق للم ك من أجل إعالم أمن ة، وذل ا بعلمي ة وتتعامل معه ا األجهزة األمني منه

دف            ل وسائل اإلعالم التي ه شكيك في     الدقيقة والسريعة، لمنع أي مجال للتأثير عليه من قب تن، والت ارة الف ها إث

أجهزة المجتمع       ، المعتقدات والقيم وترويج اإلجرام بكافة أشكاله   ة ب اد الثق واستغالل اإلعالم الوافد من أجل إفق

  .وعلى رأسها األجهزة األمنية التي تسهر على استقرار المجتمعات

شرطة، ذلها ال ي تب ود الت ة الجه صادق عن آاف ي المخطط ال اإلعالم األمن ق ف ة وطري  والخدمات األمني

ار وإعداد                         ايير الموضوعية والشخصية التي توضع الختي ا، والمع واطنين في الحصول عليه أدائها وسبل الم

ه  ا يقدم ع وم ام وتحقيق االستقرار للمجتم رار األمن والنظ نظم بهدف إق ستمر الم ن، والتطوير الم رجال األم

  .يجابي فعال، وأثر عظيم في مؤازرة ودعم جهود األمنرجال الشرطة من تضحيات في سبيل ذلك، له دور إ

  

  دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الشراآة المجتمعية من أجل التصدي للجريمة : ثانيًا

د إلجهاضها                    سبيل الوحي ة هو ال وة وعنف للمخططات اإلجرامي ة بق هناك إجماع على أن تصدى الدول

والتطرف ظاهرة عالمية، ولكنها بالنسبة لطبيعة الشعب البحريني         والقضاء على أخطارها، صحيح أن الجريمة       

ا        ي إطاره ضعها ف ي، ي نهج علم ًا لم ا وفق ل معه ي التعام ة ينبغ اهرة دخيل ـالقية ظ ه األخ ضارته ومقومات وح

  .الصحيح وحجمها الحقيقي دون تهوين أو تهويل

                                  
عبان. د )١( دي ش ات ": حم ي وإدارة األزم الم األمن وارث  اإلع اهرة،   " والك دات، الق سويق والتوري دة للت ة المتح شرآة العربي ، ال

  .٣٠، ص٢٠٠٥



  ٥

صادية       ة واقت اج عوامل اجتماعي ل نت ة    فالجريمة ليس قضية أمنية فحسب، ب ة متفاعل  وسياسية وثقافي

نعه  ي ص ساند ف شابكة تت ضافر     ، ومت صيلة الت ا، وح ة جميعه ات الدول ين هيئ شترآة ب سئولية م ا م ومكافحته

سياسات الواضحة                       ا من خالل مجموعة من ال والعلوم والتخصصات جميعها دون استثناء، فيجب التصدي له

دالت أسرع حتى             والخطط الطويلة والقصيرة المدى، التي تستهدف رفع مستوى         راد والمجتمع بمع درات األف  ق

  . تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين

  

  :    ويمكن أن أقدم نماذج للدور التي تقوم به األجهزة المعنية في شأن مواجهة الجريمة

  

  :دور األسرة .  ١

ا تكون                       در م ة، وبق ة من الجريم سهم في الوقاي ة ت ة باألسرة   تعتبر األسرة أهم جماعة اجتماعي  العناي

ايتهم من االنحراف، وإصالح                         ا وحم ة أبنائه ا في سبيل تربي اء التي تتحمله ى مواجهة األعب درتها عل تكون ق

  .)١(اعوجاجهم في الوقاية من الجريمة

ة         ي حماي م ف دورها المه اعي، ف ع االجتم ة التطبي ي عملي ع ف ستخدمه المجتم الح ي وى س رة أق فاألس

يم          أفرادها، من األمراض االجت    ا الق ماعية، باعتبارها البوتقة التي تنصهر فيها شخصيات أفرادها، وتكتسب فيه

دة  د الحمي ادات والتقالي رك الفرصة ، والع ًا أن التفكك األسرى يت ه، حيث ثبت عملي اء إلي وطن واالنتم وحب ال

  .ألفرادها للخروج على المألوف وعلى السلوك المجتمعي القويم

ًا      آما أن دور رب األسرة في تو       عية أبنائه ال يمكن إنكاره في بناء أخالقياتهم وتوجيه سلوآياتهم توجيه

ة النضج                 ى مرحل شئة إل ة التن ك خالل مرحل ا، وذل ع، وتحمل المسئولية وتبعاته يم المجتم ادئ وق يتفق مع مب

ة خاصة              ، فالرجولة ه من مالمح تربوي ى        ، فلكل مرحلة سنية خصائصها وما تحمل المنزل هو المؤسسة األول ف

ة                ه األولي ه ومعارف د رب األسرة علوم ود              ، التي يتلقى فيها الحدث على ي سوده ال ى في جو ي ذي يرب ل ال والطف

  .والتفاهم والثقة والمحبة والتقدير والتوازن بين التقييد والتحرر يصبح من األصحاء واألسوياء

  :دور المؤسسات التعليمية .  ٢

د               تلعب المؤسسات التعليمية دورًا بالغ األهمية      ة التي ق  في تهذيب النفس للحد من التصرفات اإلجرامي

صالحة            ه ونوازعه ال ، تدور بخلد صاحبها، وإذا اجتمع للمرء العلم وااللتزام الديني صح سلوآه وظهرت دوافع

د أوالً    اهج     ٢/أ/وفي هذا السياق نصت االستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب، في البن ة تضمين المن ى أهمي  عل

  .)١(ة القيم الروحية واألخالقية والتربوية آتدبير من تدابير الوقاية من اإلرهابالتعليمي

                                  
دولي   : "محمد نيازى حتاتة  .د )١( شرطة،    "حماية األمن العام ومكافحة الجريمة على المستوى الوطني واإلقليمي وال ة ال ة آلي ، مطبع

 .٤١، ص١٩٩٥أآاديمية الشرطة، القاهرة، الجزء األول، 
ر / لواء )١( اد  إب واطنين                     ": اهيم حم ين الم ة بمكافحة اإلرهاب وب زة المعني ين األجه اون ب ز التع ة لمجس     "سبل تعزي ة العام ، األمان

  .٤٣، ص٢٠٠٠وزراء الداخلية العرب، المؤتمر العربي الثالث لرؤساء أجهزة مكافحة اإلرهاب، تونس، 



  ٦

ة في                         ه خطة الدول وم علي ذي تق اره األساس ال آما يقع على هذه المؤسسات حسن اختيار المعلم باعتب

ى ال                  ات سيقضى عل دارس والجامع ة الم ام بطلب ر من   تأهيل طلبة المراحل التعليمية المختلفة، آما أن االهتم كثي

  . مشكالت تجنيد الشباب واستخدامهم آأدوات تنفيذ في أيدي التنظيمات اإلجرامية

واطنين           رة للم صالح المباش ة والم ين الجريم ربط ب ى ال ة عل سات التعليمي رص المؤس ب أن تح فيج

  .وحرياتهم وأرواحهم، بهدف حثهم على المشارآة الفعالة في مواجهة الجريمة

ه            آما يجب التأآيد على أن       رد في حيات ى الف ؤثر سلبيًا عل د ي ه ق يم أو انعدام وهو  ، نقص مستوى التعل

ة     ، وإن لم يكن سببًا مباشرًا ودافعًا الرتكاب الجريمة   رد في حال إال أن الظروف المعيشية غير المالئمة تضع الف

ة سي                    شكل    ، ئةاقتصادية فقيرة، وبيئة غير متعلمة مما يهيئ له الظروف المناسبة الختالط فاسد أو رفق ذا ي وه

  .البداية لتكوين السلوك الجانح

إن المؤسسات                         ذا ف ضرر، وله ة بال صيبها الجريم صادية ت اء وتطوير وإصالحات اقت ة بن إننا في مرحل

راثن                         وع في ب شباب من الوق ابع االنحراف وتحمى ال سد من ة، وت اهيم الخاطئ التعليمية مطالبة بأن تكشف المف

ة    الجريمة، وأن تنهض بدورها األسا   ارات، وتوصيل المعرف يم المه د التي     ، سي في تعل راث والتقالي سير الت وتف

  .)٢(يريد المجتمع نقلها من جيل إلى جيل، وتبلور القدرة على التكيف والتوافق والتعبير االجتماعي

  :دور المؤسسات الدينية .  ٣

كال  الم أن اإلش ن  س الج موضوع األم و يع اأ وه ة  هعط ة ورعاي ن عناي ستحقه م ا ي ام  م ت اهتم ، فاق

ة، ف                 التجريم والعقوب د اهتمت ب وانين الوضعية ق إذا آانت الق شريعة  إالقوانين الوضعية قديمها وحديثها، ف ن ال

ة واإلصالح  ت بالتربي د اهتم المية ق ا   ،اإلس ة عليه ات المترتب ت العقوب ة وبين ال المحرم ت األفع م بين ن ث  ، وم

ة هي أساس             يبدأ بالتربية التي هي أساس بناء الشخ       سالمفاإل صية وسياجها، وقاعدتها الصلبة، فبين أن المحب

سالم            صالة وال د     " :االجتماع والتآلف، والترابط والتعاون آما قال الرسول عليه ال ذي نفسي بي دخلوا  ن ل هوال  ت

رآيزة أساسية من     ، هفالمحبة بين طبقات المجتمع بجميع فئات      " ...تحابوا  تؤمـنوا حتى  نالجنة حتى تؤمنوا ول   

ين الوسيلة التي تقوى أواصر            ئز اإل رآا ه وسلم ب م إن الرسول صلى اهللا علي وى، ث يمان الصادق والتالحم الق

ال اس فق ين الن ة ب نكم   " :المحب سالم بي شوا ال اببتم، أف وه تح ى شئ إذا فعلتم م عل ذل " أال أدلك ى ب ويحث عل

يم          ه،  "ه  في عون أخي    في عون العبد مادام العبد     اهللا" المعروف والتعاون    ذي يعمق الق وي ال ذا األسلوب الترب

المسلم من سلم المسلمون من      " :فساد قال عليه الصالة والسالم    والفضائل ويربى اإلنسان على عدم األذى واإل      

  .)١( "لسانه ويده

                                  
، اإلسكندرية، ، دار المعارف الجامعية"النظرية والتطبيق  –االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث : " سامية أحمد جابر. د) ٢(

  .١٩٠، ص ١٩٨٣
  .٩٥، مرجع سابق، ص" اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ": على فايز الجحنى. د )١(
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وم            شباب، وأن يق ه ال دورهم في توجي م ب وق بعلمه اء الموث ام العلم ومن هنا آانت الحاجة ملحة إلى قي

  .في التوعية، بما يعود عليهم بالنفع، وبما يجعلهم أعضاء نافعين في المجتمعات اإلسالميةالمسجد برسالته 

 على ضرورة  ٤/أ/وهو ما ذهبت إليه االستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب، حيث نصت في البند أوًال           

ا                     ا قي اب، من بينه ة    أن تتضمن السياسة الوطنية في آل دولة تدابير للوقاية من خطر اإلره م المؤسسات الديني

  :)٢(بدور مهم في الوعظ واإلرشاد، ومن أهم واجبات المؤسسات الدينية في هذا الشأن

  .التصدي للفتاوى المضللة .١

ي  .٢ ضيلة والتحل ادئ والف يم والمب نهم والق اليم دي شباب بتع ة ال ة بالوعاظ لتوعي ادة المختلف د دور العب م

  .باألخالق الحميدة

اء   .٣ ة اآلب اظ بتوعي ام الوع األخالق      قي اء ب ى اآلب ة تحل ايتهم، وأهمي أوالدهم ورع ام ب ضرورة االهتم  ب

شرطة عن                          الغ ال ة وإب ة بالدول اون مع األجهزة المعني واطنين التع ائهم، ومناشدة الم ام أبن الحميدة أم

  .مرتكبي الجرائم

  

  :دور المؤسسات االجتماعية .  ٤

ل من ظاهرة            يتضمن مفهوم الدفاع االجتماعي السياسات االجتماعية والج       م آ نائية التي تهدف إلى تفه

ة اإلجراءات                   اذ آاف اإلجرام وشخص المجرم، بهدف الوقاية من األسباب والعوامل المسببة لتلك الظاهرة، واتخ

ع       ن المجتم دفاع ع دف ال اعي، به ف االجتم دادهم للتكي ل إع ة تكف ة عالجي رمين معامل ة المج ة لمعامل المالئم

دورها                  وأفراده لتحقيق األمن االجتم    ام ب ى القي درة عل ر ق اعي لتصبح أآث اعي، وتطوير مؤسسات الدفاع االجتم

  .في أن يخرج أبناؤها رافضين للعنف والمشارآة في التنظيمات اإلجرامية

ل                          ويجب ؤثر آ ى أن المجتمع وحدة واحدة ال تتجزأ، وي ة إل ة في الدول  أن تتنبه المؤسسات االجتماعي

ا يجب أن تكفل الدولة خدمات التأمين االجتماعي والصحي ومعاشات العجز             آم، جزء منه على اآلخر ويتأثر به     

  .عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعًا

  

  :دور المؤسسات الثقافية والرياضية .  ٥

زامهم             الشبابيعتمد تقدم المجتمعات على توعية       دريبهم والت يمهم وت اء بمستوى تعل ام باالرتق  واالهتم

 باعتبارهم يمثلون عماد وهدف المجتمع، وأآثر الفئات تأثرًا بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية            بقيم المجتمع، 

دعوهم        ن أن ت ي يمك اإلغراءات الت أثرًا ب ا ت ات، وأآثره ا المجتمع ر به ي تم ات  إالت ات ذات اتجاه ا جماع ليه

  .إجرامية، فضًال عن أنها الفئة المستهدفة بعمليات الهدم والتدمير

                                  
  .٤٦، مرجع سابق، ص"سبل تعزيز التعاون بين األجهزة المعنية بمكافحة اإلرهاب وبين المواطنين ": إبراهيم حماد/ لواء )٢(
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واهبهم                 هناومن   دعيم م شباب، وت ة ال  آان ضروريًا أن تهدف المؤسسات الثقافية والرياضية إلى توعي

ز                 إشباعواهتماماتهم الفنية والثقافية، و    دراتهم، والمساهمة في حل مشكالتهم مع الترآي  احتياجاتهم وتنمية ق

  .على الفئات المحرومة ومحدودي الدخل في الريف والحضر

ه إذا  ا، أن د هن توأآ ي،    قام يط علم نظم، وتخط د مخلص وم ة بجه ة بالمواجه ك المؤسسات المعني تل

ساهم في تثقيف            ، وتنسيق للجهود، وتوظيف لإلمكانات المتاحة     ووضع الخطط التي توفر االستراتيجيات التي ت

ل، حريص                      إالجمهور، ف  سان سليم العق اء إن ف، وبن ة مجتمع نظي تمكن من إقام ن هذه االستراتيجيات سوف ت

  . في واجباتهه ومتفاٍنعلى حقوق

  

  : وفي ضوء ما تقدم أشير إلى بعض االقتراحات التي تهدف إلى تفعيل أساليب مواجهة الجريمة

ضرورة تبنى رؤى جديدة أآثر شمولية تتجاوز النظرة األمنية الضيقة إلى رؤية متكاملة، فال يجب                 .١

مها األمن وحده، فمواجهة    أن نكتفي بالحلول األمنية في قضايا شائكة وحساسة ال يمكن أن يحس       

ذها          اون في تنفي رات، وتتع اإلرهاب تتطلب إستراتيجية شاملة تتضافر في وضعها آل العقول والخب

م                       ري، ومن ث دأ بالمستوى الفك د أن تب ى الب ة، والخطوة األول مختلف المؤسسات واألجهزة بالدول

وى الرسالة اإل              دريس ومحت ك      يجب أن توضع أسس وطنية لمراجعة مناهج الت ار ذل ة، باعتب عالمي

من أهم أدوات التنشئة في المجتمع، وأن يتم تصويب الخطأ الديني في المساجد والكنائس ووسائل        

ري  راف الفك ة االنح ي مواجه دورهم ف اب ب رين والكت دين والمفك اء ال وم علم الم، وأن يق اإلع

  .تلك الظاهرةوالتطرف والغلو، آما يجب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي ل

ال،              .٢ ذا المج شرطة باالشتراك مع المتخصصين في ه ام بال ضرورة إنشاء مرآز لقياسات الرأي الع

وإعداد ضباط مؤهلين للقيام بالتعرف على اتجاهاته باستخدام األساليب العلمية الحديثة في القياس             

اد   والتحليل، مع تقسيم المجتمع إلى فئات أو طبقات يحدد لكل منها أسلوب اتصا     ل مناسب، واالعتم

  .عليها آمنطلقات للتأثير في قطاعات المجتمع المختلفة

اول     .٣ رًا، ألن تن رًا آبي د خط ة يع شاآل األمني الم للم ائل اإلع ـاول وس ي تنـ وين ف ل أو الته إن التهوي

ساذج،              اؤل ال المشاآل بحجمها الحقيقي هو الطريق الوحيد لحلها بعيدًا عن اليأس أو بعيدًا عن التف

ة،       فيجـ ـب اتباع سياسة ثقافية إعالمية تنمى الوعي األمني لدى الجماهير بخطورة وأضرار الجريم

من خالل برامج تخضع للمتابعة، والتقييم، والتطوير، علـى ضوء ما يسفر عنه التنفيذ الفعلي لهذه               

راثن      ى ب شباب إل ذاب ال اليب اجت ة ألس الم صورة واقعي ائل اإلع ل وس ا يجب أن تنق رامج، آم  الب

ا التراجع، وأن                 ه معه صــورة يصعب علي ورط ب ل أن يت ه قب الجريمة، حتى يعلم بأساليب التغرير ب

تكون عملية نقل أخبــار الحوادث اإلجرامية للجمهور بطريقة آافية لتسجيل الحدث، ولكن ال تصل                

  .إلى حد إشاعة الخوف والقلق في المجتمع
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ة المتخصصة في مجال       إن التطوير والتنمية البشرية ال تقتصر فقط عل  .٤ ارات األمني ساب المه ى اآت

درات رجل األمن العصري،                     ة وتحسين ق ارات اإلدارة الحديث األمن، ولكنها تعنى أيضًا اآتساب مه

ؤثرة، فال                 ة م ارز في تحقيق إنجازات أمني ه دوره الب زة ل ة المتمي درات اإلداري فرجل األمن ذو الق

اهج ف ا من وفر له ال إدارة رشيدة يت دم ب ا آانت تق ق الهدف، ومن هن ى تحقي ين عل دة ُتع ة عدي كري

ودة    ايير ج تم بوضع مع ة، ويه ة األمني د الخدم ى بتحسين وتجوي ز يعن شاء مرآ ة ماسة إلن الحاج

داخل               دريب في ال ًا ألحدث نظم الت ة وفق درات األمني ة الق األداء األمني في مواجهة الجرائم، وتنمي

ات لتطوير وتحد         ادة اإلمكان ة، بحيث تصبح األجهزة          والخارج، وزي زات الفني سليح والتجهي يث الت

  .األمنية مانعًا لمثل هذه الجرائم ومجهضًا لمخططاتها أآثر من آونها ضابطًا لها بعد ارتكابها
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